
Brexit; de gevolgen 
per afdeling
De consequenties voor alle onderdelen van uw organisatie!
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Integraal Management
De essentie van integraal management is dat een 
afdeling of bedrijfsonderdeel volledig verantwoordelijk en 
bevoegd is op zijn eigen taakgebied. Daarnaast hebben 
zij verantwoordelijkheid voor de interfaces met andere 
afdelingen of bedrijfsonderdelen binnen het kader van de 
algemene organisatorische doelstellingen. Hoe kan een 
bedrijf zich voorbereiden op de aanstaande Brexit?  Iedere 
afdeling zal zich dus op de consequenties moeten 

voorbereiden. Maar hoe doe je dit nu met zoveel onzekere 
factoren? Ons advies is om ervan uit te gaan dat het 
Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gezien zal worden als een 
derde land met de daarbij behorende algemene tarieven 
(de hoogste douanerechten die bij invoer aan de grens van 
de EU worden geheven zoals die bijvoorbeeld voor China 
en de Verenigde Staten van Amerika gelden).  Maar wat 
zijn de mogelijke gevolgen voor de diverse afdelingen?

Zoals bekend zal het Verenigd Koninkrijk op vrijdag 29 maart 2019 
de Europese Unie verlaten. Dit is een gevolg van het raadgevend 
referendum dat is gehouden op 23 juni 2016. Een meerderheid van 51,9 
procent van de Britse stemmers koos toen voor uittreden en daarmee 
heeft het volk gesproken. Het is nu aan de politiek om de Brexit te 
concretiseren. Maar wat betekent dit nu voor Nederlandse bedrijven 
die handel drijven met het Verenigd Koninkijk en hoe kunnen zij zich het 
beste voorbereiden op Brexit? 

Het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie

Inkoop
De afdeling inkoop heeft tot doel om tegen een zo laag 
mogelijke kostprijs, de beste kwaliteit van componenten in 
te kopen en met een zo laag mogelijke voorraadvorming. 
Stel dat er nu goederen worden ingekocht in het VK, 
dan zal dat in principe zijn zonder douanerechten of 
aanvullende niet-fiscale wetgeving die door de douane 
wordt gehandhaafd. Na de feitelijke Brexit (met of zonder 
overgangsperiode) worden douanerechten geheven over 
de waarde van de goederen, indien deze afkomstig zijn uit 
het VK. Gemakshalve laten we de niet-fiscale wetgeving 
buiten beschouwing, want het is onmogelijk om daar de 

gevolgen van te voorspellen.  De Brexit kan leiden tot 
logistieke problemen aan de grens met het VK. De 
afdeling inkoop kan daarom veiligheidshalve besluiten 
om de voorraad van goederen uit het VK te verhogen. 
Zo wordt de kans op verstoring van de productieproces 
geminimaliseerd.   Daarnaast zullen de goederen moeten 
worden ingedeeld in het douanetarief om te zien wat de 
douanerechten per product(groep) gaan worden. Zowel 
de inkoopprijs als voorraad van deze goederen zullen 
hoogstwaarschijnlijk stijgen. De afdeling inkoop kan er ook 
voor kiezen om voor leveranciers uit het VK een alternatief 
te gaan zoeken binnen de Europese Unie.



Sales & Marketing
De afdeling sales en marketing heeft tot doel de verkoop 
te bevorderen en naar zoveel mogelijk verschillende 
markten te exporteren. Binnen de Europese Unie 
(hierna: EU) zijn douanerechten niet van toepassing. 
Buiten de EU zijn er wel importbelemmeringen en zijn de 
douanerechten per land van bestemming 

verschillend. Ook de afdeling verkoop zal de goederen 
moeten gaan indelen in het douanetarief om de 
verkoopprijs van de producten in het VK te gaan 
berekenen. Tevens kan het zin hebben om vóór de Brexit 
een voorraad in het VK aan te gaan leggen om zodoende 
leveringsproblemen te voorkomen.

Logistiek
De afdeling logistiek is verantwoordelijk voor het 
organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de 
goederenstroom ten bate van de productie en levering 
aan klanten. De afdeling logistiek zal verstoring van de 
goederenstroom te allen tijde willen voorkomen. 

Het aanleggen van voorraden voor in- of verkoop van 
componenten of eindproducten naar of van het VK, kan 
de afdeling logistiek al gaan organiseren. Zo ook het 
zoeken naar vervoerders en douaneagentschappen die 
oponthoud kunnen voorkomen, maar dat zal in de praktijk 
nog een hele uitdaging worden.

Informatietechnologie (ICT)
De afdeling informatie & communicatie technologie 
(ICT) houdt zich bezig met informatiesystemen, 
telecommunicatie en de daarbij behorende hardware. 
In samenwerking met inkoop, verkoop en productie moet 
de artikelen database worden aangepast met indeling in 
het douanetarief (TARIC-codes). Daarnaast zal het VK in 
de systemen moeten worden ingericht als een derde land. 
Dit heeft ook gevolgen voor de BTW-administratie. 

Indien u veel exporteert naar het VK kan het zinvol zijn om 
vergunningen aan te vragen, die het mogelijk maken om 
zelf uitvoeraangiften te gaan verzorgen. Een onlosmakelijk 
onderdeel van de uitvoeraangiften is douanesoftware 
die door bedrijven zoals Stratech kan worden geleverd. 
Hierdoor kunt u kosten besparen en wordt u minder 
afhankelijk van douaneagentschappen, waar de 
administratieve en operationele doorlooptijd na de Brexit 
flink zullen gaan toenemen.

Financieel & Juridisch
De financieel manager is verantwoordelijk voor de 
volledige vastlegging van de bedrijfsadministratie 
alsmede rapportages. De financieel manager zorgt tevens 
voor een goede inrichting van de administratieve 
processen en wordt betrokken bij kostprijscalculaties, 

zoals door de afdelingen in- en verkoop worden verricht. 
Tevens zal de juridische afdeling de bestaande en 
nieuwe contracten met het VK beoordelen. De mogelijke 
complicaties voor BTW en VPB kunnen ook worden 
beoordeeld.

Productie & Kwaliteit
De afdeling productie is erbij gebaat dat componenten op 
tijd worden aangeleverd en de geproduceerde goederen 
probleemloos kunnen worden geleverd aan klanten.
De veranderingen voor de afdeling productie worden 
in principe aangestuurd door de afdelingen inkoop en 
sales. Het is voor de productieplanning van belang wat de 
veranderingen gaan worden bij in- en verkoop om 

de productieplanning en mogelijke ook de locatie van 
de productie aan te passen. Stel dat het VK 80 procent 
van het verkooppercentage representeert, dan kan een 
productieverplaatsing naar het VK een optie zijn die nu niet 
van toepassing is. Indien er productie in het VK plaatsvindt, 
dan kan de Brexit tevens tot gevolg hebben dat deze 
productie wordt verplaatst naar een land binnen de EU.
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Stratech en Trade Facilitation zijn beide kennispartner voor bedrijven die 
internationaal handel drijven. Beide partijen ondersteunen exporteurs en 
importeurs bij het optimaliseren van het logistieke proces. 

Stratech ontwikkelt sinds 1989 innovatieve oplossingen voor bedrijven 
die internationaal handel drijven. Door onze kennis van IT, logistiek 
& wet-& regelgeving te combineren met onze innovatieve software 
maken wij het importeren en exporteren van goederen makkelijker! 

Trade Facilitation verleent diensten op het gebied van douane en 
internationale handel. Noël Egberts, de auteur van dit artikel, is 
onder andere gespecialiseerd in het aanvragen van economische 
douaneregelingen en de bedrijfsmatige implementatie daarvan.

Over Stratech 
en Trade Facilitation

Human Resources
De afdeling human resource management (HRM) heeft als 
hoofdtaak dat medewerkers goed tot hun recht komen 
en de gestelde organisatiedoelen worden bereikt. Gezien 
de veranderingen kan dat een opleiding- en training 
behoefte creëren.  

In de logistieke sector is op dit moment al een groot tekort 
aan douanedeclaranten. Indien u de aangiften in eigen 
beheer wilt gaan opmaken, kan het verstandig zijn om 
tijdig te starten met de werving en selectie van nieuwe 
(gecertificeerde) medewerkers. 

Douanemanagement
De veranderingen in de organisatie en de daarbij 
behorende bedrijfsprocessen kunnen worden 
ondersteund door douanemanagement. Het 
douanemanagement is de aangewezen afdeling om de 
implicaties van de Brexit goed te kunnen beoordelen en 

daaruit volgend te begeleiden. In het geval dat uw bedrijf 
niet of enkel over een operationele douaneafdeling 
beschikt, kunnen vragen over douanemanagement goed 
worden uitbesteed aan adviseurs die gespecialiseerd zijn 
op het gebied van douane & internationale handel. 


